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اﻟﻣﻘدﻣﺔ
اصبــح الوضــع االجتامعــي اكــرث مــن صعــب وتضاعــف منســوب االحتقــان
االجتامعــي واتجــه نحــو التوســع خــالل األســابيع التــي عقبــت الحجــر الصحــي
املو ّجــه والرفــع الــكيل لحالــة العطالــة التــي عانــت منهــا البــالد واملواطــن لفــرتة
البــاس بهــا .وقــد يتفاقــم وتزيــد تعقيــدات الوضــع االجتامعــي خــالل األســابيع
القادمــة اكــرث لــو حافظــت الحكومــة عــىل نفــس سياســة املامطلــة والتســويف
وعــدم االكــرتاث التــي مــا انفكــت تعتمدهــا مــع الفاعلــني االجتامعيــني
واملطلبيــة االجتامعية.
وهــذا مــا تؤكــده ارقــام ومــؤرشات ونتائــج عمــل فريــق املرصــد االجتامعــي
التونــيس ورصــده متابعتــه لالحتجاجــات والتحــركات االجتامعيــة يف مختلــف
املناطق عىل امتداد شــهر جوان . 2020
هــذا الوضــع االجتامعــي املحتقــن والــذي هــو حصــاد منطقــي لسياســات
اقتصاديــة واجتامعيــة غــري عادلــة ال تقــدم حلــول وال تســتجيب الصحــاب
املطالَــب بقــدر مــا تخلــق أزمــات جديــدة وتعقّــد األزمــات القامئــة وتراكــم
امللفــات ،يرتافــق مــع تجاذبــات سياســية قــد تزيــد مــن القطيعــة بــني الشــارع
والقامئــني عــىل الحكم وبالتايل تغـذّي االحتقان االجتامعي.
وبقــدر مــا يحتــاج هــذا الوضــع االجتامعــي الصعــب اىل رســائل طأمنــة
وسياســات اقتصاديــة واجتامعيــة واضحــة وعادلــة وشــفافة تفتــح آفــاق للنــاس
وتعيــد الثقــة ولــو نســبيا يف الحاكــم ،ميكــن للتجاذبــات السياســية وعــدم
االســتقرار الحكومــي ان يعــ ّرض البــالد اىل ســيناريو صعــب خاصــة مــع تنامــي
فقــدان املواطــن للخدمــات والحقــوق االساســية كالحــق يف املــاء والحــق يف
األمــان واالمــن والحــق يف العمــل والصحــة ملــا هــي خدمــات صحيــة
جيدة.
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وميكــن التدليــل عـ ّـام نســترشفه بالعــودة اىل ارقــام ومــؤرشات ســبق وان نرشهــا
املرصــد االجتامعــي التونــيس يف تقاريــره الشــهرية الســابقة .فشــهر جــوان مل
يكــن عــىل االطــالق موســام لالحتجــاج واالحتقــان االجتامعــي خــالل الســنوات
االخــرية إذ بلــغ عــدد االحتجاجــات يف جــوان  2018مــا يناهــز  499تحــركا
احتجاجيــا وهــي الحصيلــة الشــهرية االدىن خــالل السداســية االوىل مــن 2018
واملقــدرة ب 5625تحرك احتجاجي.
ومثلــت حصيلــة االحتجاجــات والتحركات االجتامعية خالل جوان  2019األدىن أيضا
شــهريا مقارنــة بحصــاد الســدايس االول مــن نفــس الســنة والتــي قــدرت ب
 4909تحــركا احتجاجيــا .ليــايت شــهر جــوان  2020ويكــرس القاعــدة ويعيــش عــىل
وقــع ارتفاعــا واضحــا يف منســوب االحتقــان االجتامعــي فيحتــل مرتبــة ثانيــة
بعــد شــهر جانفــي مــن حيــث عــدد االحتجاجــات والتحــركات االجتامعيــة
ويتضاعــف خــالل التحــركات مقارنــة بنفــس الفــرتة مــن الســنوات الســابقة
وتصــل عــدد التحــركات االحتجاجيــة خــالل شــهر جــوان  2020مــا
يقــدر ب  934تحــركا احتجاجيــا مســجال زيــادة بنســبة  % 81مقارنــة بحصيلــة
التحركات االحتجاجية خالل الشــهر الذي ســبقه أي شــهر ماي.
واملثبــت يف منحــى الحــراك االجتامعــي واالحتجاجــات طيلــة الســدايس االول مــن
 2020بــكل مــا فيهــا مــن خصوصيــة رصاع اقتصــادي واجتامعــي وصحــي مــع
جائحــة كورونــا طيلــة حــوايل ثالثــة أشــهر ومــا تخللهــا مــن غلــق وايقــاف كيل
وجــزيئ لعجلــة االقتصــاد الوطنــي يالحــظ هــذه القفــزة املهولــة يف منســوب
الحــراك االجتامعــي مــا بــني جانفــي وجــوان  2020كــام ان طبيعــة
املطالَــب التــي يطرحهــا املواطنــني واصحــاب املطالَــب يف ســاحات االحتجــاج
تؤكــد ان الوضــع متجــه نحــو مزيــد مــن التوتــر واالحتقــان وبالتــايل هنــاك
تهديــد الســلم االجتامعــي يف ظــل تجاذبــات وأداء ســيايس ال يرتقــي إىل مســتوى
انتظارات الناس.
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اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﺷﮭر ﺟوان
بلــغ عــدد االحتجاجــات والتحــركات االجتامعيــة املرصــودة مــن قبــل وحــدة
الرصــد طيلــة شــهر جــوان  934تحــرك احتجاجــي وهــي النســبة األرفــع ملنســوب
االحتقــان االجتامعــي لهــذا الشــهر طيلــة ثــالث ســنوات رغــم الوضــع االســتثنايئ
الذي عاشــه الناس بســبب جائحة كورونا.
وامللفــت للنظــر يف هــذه الحصيلــة هــو تغــري مناطــق االحتجــاج لتصبــح واليــات
ســيدي بوزيــد وتطاويــن وقفصــة والقــريوان يف صــدارة املناطــق األكــرث احتقانــا
لتبلــغ حصيلــة االحتجــاج يف هــذه املناطــق  634تحــرك احتجاجــي اي مــا يناهــز
 67.8باملئــة مــن مجمــوع االحتجاجــات املرصــودة علــام وان نســبة االحتجاجــات
العشــوائية اي تلــك القــادرة عــىل االنــزالق نحــو العنــف أو التــي تخللهــا عنــف
مثلــت  68.1باملئــة مــن مجمــوع احتجاجات جوان وهي التــي مل تتجاوز حدود 51
باملئة خالل األشــهر املاضية.
غري عشوائية
عشوائية
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ومــن املالحــظ أيضــا ان واليــة القــريوان تراجعــت عــن مرتبــة الصــدارة مــن
حيــث منســوب التحــركات االحتجاجيــة وان اغلــب احتجاجاتهــا أصبحــت تتجــه
نحــو التنظــم والتأطــري وهــي التــي ظلــت لســنوات تتصــدر املراتــب االوىل مــن
حيث نســب االحتقان االجتامعــي واالنتحار ومحاولته.
ﺗوزع اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت
تربوي
بيئي
صحي
امني
قانوين
ريايض
الحق عىل املاء
فالحي
نقل
قطاع خاص
قطاع عمومي

بعــض املطالَــب التــي رفعهــا املحتجــون طيلــة جــوان تعلقــت بالظرفيــة
االســتثنائية التــي تعيشــها املؤسســات االقتصاديــة جــراء تداعيــات جائحــة
كورونــا ليســتمر طيلــة النصــف االول مــن جــوان احتجــاج عــامل وعامــالت
فقــدوا اجورهــم ومواطــن شــغلهم جــراء غلــق مؤسســاتهم أو االســتغناء عــن
خدماتهــم وكذلــك مــن اجــل الحصــول عــىل اجورهــم ومســتحقاتهم
املالية.
ومثــل العطــش ابــرز املطالَــب واكــرب عناويــن احتجاجــات جــوان وذلــك يف
ويف منطقــة كتانــة
مناطــق الرباهميــة مبنطقــة زعفرانــة يف القــريوان الجنوبيــة ِ
بقابــس واملبيــت الجامعــي بســيدي منصــور بصفاقــس حيــث وجــه الطلبــة
نــداءات اســتغاثة إلنقاذهــم مــن العطــش وحاجتهــم االساســية لتوفــر املــاء يف
املبيت.
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ويف املستشــفى الجهــوي بالــكاف ومدينــة املتلــوي بقفصــة حيــث تواصــل
ِ
انقطــاع ميــاه الــرشب  3ايّــام وكذلــك يف طرببــة مبنوبــة حيــث تواصل انقطــاع مياه
الــرشب عــىل منطقــة الشــويقي ملــدة  4ايّــام ومنطقــة الشــوايش يف حاجــب العيون
بالقريوان حيث اســتمر االنقطاع اكرث من شــهر.
ويف منطقــة القمبــورة مبعتمديــة الوســالتية حيــث تغيــب ميــاه الــرشب منــذ
ويف منطقة القراق
ســنتني وتتقاســم  500أرسة مياه برئ موجود يف ســفح جبل طرزة ِ
ويف
بباجــة ومنطقــة تيبــار حيــث انقطعــت ميــاه الــرشب عــن منطقــة الرداديــة ِ
تاكلســة بنابــل اضطــر الســكان لقطــع الطريــق رفضــا للعطــش .كــام طــال
العطــش مناطــق ســليانة الشــاملية حيــث قطــع محتجــون الطريــق الوطنيــة
عدد  4عىل مســتوى عني ديســك رفضا للعطش.
ويف دوز الشــاملية تحــول احتجــاج ضــد العطــش اىل حركــة تصعيديــة للمطالبــة
ِ
ويف منطقــة طربخانــة مــن
بالتنميــة بلــغ حــد حــرق العجــالت املطاطيــةِ .
معتمديــة ســبيطلة احتــج األهــايل طلبــا لكــف العطــش كــام قطــع محتجــون
الطريــق الوطنيــة عــدد  16الرابطــة بــني قبــيل وقابــس رفضــا للعطــش
ويف غمراســن طالــب محتجــون بوضــع حــد للعطــش كــام شــملت االحتجاجــات
ِ
ضــد العطــش أيضــا مناطــق الجــامل والرماضنيــة والربابريــة والصاميديــة
واملحارزيــة يف القــريوان وحــي بنــي مــازن يف جندوبــة الشــاملية وحــي االرتيــاح
يف بو ســامل والنفيضة والشــبيكة.
ولَــم تتوقــف احتجاجــات العطــش عنــد طلــب املــاء الصالــح للــرشاب بــل ان
العطــش طــال أيضــا االنتــاج الفالحــي االمــر الــذي دفــع الكثــري مــن الفالحــة
لالحتجــاج يف مناطــق االنتــاج طلبــا لتوفــري ميــاه الــري مــن ذلــك نذكــر فالحــة
منطقة العرايا يف ســوق الســبت بجندوبة.
واىل جانــب العطــش اضطــر الكثــري مــن املواطنــني اىل الغضــب واالحتجــاج يف
الشــوارع طلبــا لتوفــري األمــن والحاميــة جــراء زيــادة منســوب العنــف والجرميــة
ففــي القرصيــن احتــج األهــايل مدعومــني باملجتمــع املــدين ضــد العنــف عقــب
ويف منوبــة أيضــا طالــب الســكان
وفــاة شــاب طعنــا بســكني يف حفــل زفــافِ .
بضبــط الوضــع األمني وتوفري الحامية يف ظــل تنامي "الرباكاجات".
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كــام شــهد شــهر جــوان احتجاجــات للبحــارة دفاعــا عــن جملــة مــن املطالــب
القدميــة واملتجــددة ومنهــا تحســني وضعيــة املوانــئ وحــل املشــاكل املهنيــة
العالقــة كــام عــاد ملــف عــامل الحضائــر للطفــح عــىل الســطح مــن جديــد اثــر
فشــل التفاوض مــع الحكومة بخصوص تســوية نهائية للملف.
وشــهد شــهر جــوان أيضــا تحــركات واســعة لطالبــي الشــغل يف مختلــف املناطــق
طلبــا للتشــغيل وكذلــك طلبــا لتنفيــذ اتفاقيــات ســابقة أخلــت بهــا الحكومــة
رغــم توقيعهــا منــذ ســنوات مــع الحكومــة الســابقة مــا يطــرح الســؤال حــول
مفهوم اســتمرارية الدولة.
كــام ظهــر يف بــرئ الصحفــي بســيدي بوزيــد تحــرك احتجاجــي نوعــي قــد يتوســع
اىل مناطــق اخــرى خــالل األســابيع القادمــة ويتمثــل يف احتجــاج العائديــن مــن
ليبيــا طلبــا للفــت النظــر لوضعياتهــم االجتامعيــة بعــد ان أحيلــوا عــىل
البطالة.
طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﺷﮭر ﺟوان 2020
عفوية

منظمة
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شــهد جــوان أيضــا تحــركا احتجاجيــا ميكــن تنزيلــه يف ســياق نقــل االحتجــاج اىل
املركــز مــن اجــل تســليط الضــوء اكــرث وللفــت األنظــار لجوهــر املطالــب يف
جهــات ال يصــل صوتهــا اىل العاصمــة وهــو مــا تــم امــام مبنــى املــرسح البلــدي
بالعاصمــة حيــث تنقــل محتجــون مــن معتمديــة حاجــب العيــون لالحتجــاج يف
العاصمــة مدعومــني بنشــطاء وممثــيل منظــامت وطنيــة للفــت األنظــار اىل
عدالــة قضيتهــم وحقهــم يف التنميــة يف الجهــة ورضورة وضــع حــد للتجويــع
والتهميــش يف املنطقــة والتــي شــهدت نهايــة شــهر مــاي مأســاة اجتامعيــة
متثلــت يف تســمم العــرشات مــن الشــباب جــراء رشبهــم ملــادة
القوارص.
ﺗوزع اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب اﻟوﻻﯾـﺎت

أصبحــت ســيدي بوزيــد يف طليعــة املناطــق األكــرث احتجاجــا طيلــة األشــهر
االخــرية وتتميــز احتجاجــات هــذه الجهــة بعشــوائيتها مــا يعنــي ســهولة
انزالقهــا نحــو العنــف وقــد بلــغ عــدد االحتجاجــات املســجلة يف الجهــة خــالل
شــهر جــوان  207تحــرك احتجاجــي تليهــا تطاويــن يف مرتبــة ثانيــة ب
 154تحــرك احتجاجــي ثــم قفصــة ب 150تحــرك احتجاجــي والقــريوان ب123
تحرك احتجاجي.
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ويــايت الوســط الغــريب يف طليعــة األقاليــم األكــرث احتجاجــا يليــه الجنــوب بغربــه
ورشقــه ثــم الشــامل الرشقــي والشــامل الغــريب .وقــد بلــغ عــدد االحتجاجــات
التــي فيهــا عنــف أو هــي قابلــة النــزالق نحــو العنــف  636تحــركا احتجاجيــا
اي مــا ميثــل  68.1باملئة من مجمــوع احتجاجات جوان.
ﺧرﯾطﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﺣﺳب اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ

ﻓﺿﺎءات اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ
طرقات
30,09%
مستشفيات
12,96%
مقر الوالية
11,56%
السكك الحديدية
11,35%
مقرات عمل
8,99%
رشكة فسفاط قفصة
7,07%
اماكن عامة
6,00%
مقرات ادارية
4,39%
مقر الوزارات
3,64%
موؤسسات تعليمية
3,53%
وسائل االعالم
3,32%
مقر املعتمدية
2,57%

امــا فضــاءات االحتجــاج فقــد مثلــت الطرقــات
الوجهة االوىل للغاضبني واملحتجني بنسبة  30باملئة
تليها املستشــفيات بنسبة  13ثم مقرات الواليات
بنســبة  11.5باملئــة .وبــروز املستشــفيات كفضاء
احتجاجــي مــرده تواصــل احتجاجــات اعــوان
الصحــة طلبــا لجملــة مــن املطالــب املهنيــة
ولتحســني البنيــة التحتيــة للصحــة العموميــة
وتقديــم خدمــات صحيــة أفضــل ولوضــع حــد
للعنــف املســلط ضــد اإلطــار الطبــي وشــبه
الطبي يف املستشفيات.
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اھم اﻟﻔﺎﻋﻠون ﻓﻲ اﻟ ّﺗﺣرﻛﺎت
متساكنون
18,09%
شباب
10,60%
موظفون
10,49%
عاطلني عن العمل
10,39%
مواطنني
8,03%
فالحني
4,93%
عامل
4,60%
طلبة
3,75%
اطباء
3,53%
نشطاء
1,61%

امــا الفاعلــون يف التحــركات االحتجاجيــة فهــم
املعطلــون واملوظفــون واالطبــاء والســكان
والشــباب والفالحــني .امــا عــن آليــات االحتجــاج
يختــار اغلــب املحتجــني خــوض االعتصامــات
لرفــع مطالبهــم لتــأيت االعتصامــات يف طليعــة
األشــكال االحتجاجيــة املرصــودة بنســبة 45.4
باملئــة تليهــا الوقفــات االحتجاجيــة بنســبة 16.1
باملئة وغلق الطرقات بنسبة  5.9باملئة.

وشــهد شــهر جــوان  26اعتصامــا طالبــت اغلبهــا بالتشــغيل والتنميــة الجهويــة
واســتمرت خاللهــا محــاوالت الضغــط والتصعيــد دون ان تالقــي اي تفاعــل مــن
الســلطات ســواء عــىل املســتوى املحــيل أو الجهــوي أو املركــزي ووجهــت يف اغلبهــا
بااللــة االمنيــة وتواصلــت مثــال يف اعتصــام الكامــور املواجهــات بــني املحتجــون
واالمــن لثالثــة ايــام وخلفــت خســائر ماديــة واصابــات يف صفــوف
الطرفني.
امــا يف اعتصــام املكنــايس فاتجهــت الحكومــة اىل اســتعامل القضــاء عــرب اســتدعاء
املحتجــني ومحاكمتهــم قضائيــا وهــو نفــس التوجــه الــذي اعتمدتــه مــع اعتصامــات
واليــة قفصــة يف كل مــن معتمديــات الحــوض املنجمــي االربــع ومعتمديــة القــرص
ومنطقة قفصة الجنوبية.
أھم آﻟﯾﺎت اﻹﺣﺗﺟﺎج
اعتصام
وقفة إحتجاجية
إرضاب
احتجاز شــخص /وسيلة نقل
حمل الشــارة الحمراء
غلق الطرقات
ا ٓليات ا ٔخرى
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ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺗﺣﺎر وﻣﺣﺎوﻻت اﻻﻧﺗﺣﺎر
ويف قفصة
تــم رصــد  24حالــة ومحاولــة انتحار ُسـ ِّجلت اغلبهــا يف نابل ) 7حــاالت( ِ
) 5حــاالت( وحالتــني يف كل مــن املنســتري والقــريوان وبنــزرت وتســجيل حالــة
واحدة يف كل من ســليانة وقابس وسوســة وبن عروس وجندوبة والقرصين.
اﻹﻧﺗﺣﺎر ﺣﺳب اﻟﺟﻧس ﺟوان 2020
 4اﻧﺎث

 20ذﻛﻮر

وقــد مثــل الذكــور نســبة  83.3باملئــة مــن مجمــوع الضحايــا .ومــن ضمــن الضحايا
تم تســجيل اقدام  4مســنني عىل االنتحار )ذكر وثالثة إناث( ومثلت الفئة العمرية
 26-45ســنة مــا يناهز  45باملئة مــن مجموع الضحايا.
اﻹﻧﺗﺣﺎر ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﺧﻼل ﺷﮭر ﺟوان
ا ٔقل من  15سنة

إناث
ذكور

من16إىل25
من26إىل35
من36إىل45
من46إىل60
ا ٔكرث من  60سنة
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طرﯾﻘﺔ اﻹﻧﺗﺣﺎر اﻟﻣوظﻔﺔ ﺧﻼل ﺷﮭر ﺟوان 2020

اإلنتحار شنقا
اإلنتحار حرقا
رمي النفس

اإلنتحاربسالحأبيض/ناري
اإلنتحار بصعقة كهربائية

املجموع

4.17%

الحجم

4.17%

8.33%

12
8
2
1
1
24

50%

33.33%

واختــار  50باملئــة مــن الضحايــا االنتحــار شــنقا فيــام مثــل االنتحــار حرقــا نســبة
 33.3باملئــة مــن مجمــوع حــاالت االنتحــار فيــام مثــل إلقــاء النفــس مــن علــو
شــاهق أو يف اآلبار  8.33باملئة تليها تعريض النفس للصعق الكهربايئ بنســبة 4.17
باملئة.
ﺗوزع ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺗﺣﺎر وﻣﺣﺎوﻻت اﻻﻧﺗﺣﺎر ﺣﺳب اﻟوﻻﯾﺎت
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ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻧف
جــاء شــهر جــوان  ،2020ليث ّبــت كل تلــك التوقعــات والقــراءات االجتامعيــة
والنفســية فيــام يهــم ارتفــاع منســوب العنــف ،لفــرتة مــا بعــد الحجــر الصحــي
الشــامل والحجر الصحي املو ّجه.
ووفقــا لنتائــج عمــل املرصــد االجتامعــي التونــيس ســجل الشــهر ارتفاعــا واضحــا
يف حــاالت العنــف مبختلــف اشــكاله .كــام عرفــت الفضــاءات العامــة انتشــار
واضــح للجرميــة املنظمــة حيــث بلــغ العنــف يف شــكله االجرامــي اكــرث مــن
 52%مــن مجمــوع حــاالت العنــف املرصــودة عــىل امتــداد شــهر جــوان والتــي
اتــت يف عينــة الرصــد املتكونــة مــن مجمــوع الصحــف اليوميــة واالســبوعية
واملواقــع االلكرتونيــة الخاصــة بالراديوهــات وابــرز املواقــع االلكرتونيــة ذات
املصداقيــة العالية.
وتتعــدد وتتنــوع قصــص العنــف التــي اثثــت شــهر جــوان ،وتراوحــت بــني
الرباكاجــات والرسقــة املوصوفــة وجرائــم القتــل والعنــف االرسي والعنــف يف
شــكله الجنــيس وكــرد فعــل اجتامعــي خــرج النــاس يف اكــرث مــن منطقــة
لالحتجــاج واملطالبــة بتوفــري االمــن ووضــع حــد لظواهــر العنــف والحــد مــن
تفاقمه.
وعــىل غــرار االشــهر الســابقة كان العنــف يف شــكله الجنــيس يف املراتــب الثــالث
االوىل وبلــغ اكــرث مــن  18.5%مــن املجمــوع العــام للعنــف املرصــود ،وكانــت فئــة
النســاء والقــرص ابــرز ضحايــاه .حيــث شــهد الشــهر العديــد مــن حــوادث
االغتصــاب والتحــرش والعنــف لعــل ابرزهــا حادثــة اغتصــاب جامعيــة لطفلــة
ســنها  14عامــا مــن قبــل  8اشــخاص يف منطقــة ســيدي عمــر بوحجلــة ويف
منطقــة قــرص هــالل تعمــد شــاب عرشيــن اســتدراج طفلــة ســنها دون  15عامــا
عــرب االنرتنــات واغتصــاب وتعنيفهــا ملــدة  4ايــام بــكل وحشــية ويف صفاقــس قــام
خمســيني بتحويــل وجهة طفلة ســنها  12عامــا والتحرش بها.
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أﺣﺟﺎم أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣرﺻودة
السيايس
االرسي
الجنيس
اإلداري
اإلجرامي
العالئقي
األمني
االجتامعي
االقتصادي
االحتجاجي
االنفعايل
الصحي
العنرصي
الرتبوي
الديني
الريايض
القانوين
املؤسسايت
املروري
النفيس
االلكرتوين
الجندري

ومثــل العــادة كانــت العائلــة احــد الفضــاءات االســايس للعنــف خــالل شــهر
جــوان فمثــل العنــف االرسي حــوايل ال % 22مــن مجمــوع الحــاالت
املرصــود ،وكانــت حادثــة قتــل طفــل ســنه  15عامــا لوالــد يف معتمديــة حاجــب
العيــون وحادثــة حــرق اب البنتيــه يف منطقــة الســبيخة كعقــاب لهــام مــن ابــرز
الحاالت املرصودة.
ويحتــل العنــف االنفعــايل املرتبــة الثانيــة ضمــن اشــكال العنــف املرصــود باكــرث
مــن  23.7%وتبقــى الجلســات الخمريــة ابــرز فضاءاتــه ايــن تســجل العــدد االكــرب
من حــاالت العنف االنفعايل.
ومثــل الفضــاء الســكني املــكان االكــرث احتضانــا باحــداث العنــف خــالل شــهر
جوان  ،2020حيث شــهد احداث حوايل  40%من مجموع احداث العنف املرصود
مبختلــف اشــكاله يليــه يف ذلــك الطرقــات و الفضــاءات العامــة بحــوايل ال
 50%مجتمعة.
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ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف

ﻋﻧف ﺟﻣﺎﻋﻲ

ﻋﻧف ﻓردي

31%

69%

وجــاءت احــداث العنــف خــالل شــهر جــوان اساســا فرديــة حيــث مثــل العنــف
الفردي نســبة  69%يف حني مثل العنف الجامعي نســبة  .31%وكان الذكور مســؤولون
عن  92%من احداث العنف يف حني مل حرضت النساء يف نسبة  3%من احداث العنف
وكانت املسؤولية يف البقية مشرتكة.
 3%اﻧﺎث

اﻟﻣﻌﺗدي
ﺣﺳب
اﻟﺟﻧس

 5%ﻣﺨﺘﻠﻂ

 92%ذﻛﻮر

وشــهدت واليــة تونــس العاصمــة الجــزء االكــرب مــن
حــاالت العنــف املرصــود خــالل شــهر جــوان حيــث
ســجلت لوحدهــا نســبة  % 17مــن املجمــوع يليهــا
يف ذلك والية سوسة بنسبة  15.25%وتايت هذا الشهر
واليــة القــريوان املرتبــة الثالثــة بنســبة تقــارب ال
 12%يليهــا يف ذلــك كل مــن بــن عــروس وجندوبــة
والقرصين بنسبة يف حدود ال.7%
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اﻟﻌﻧف ﺣﺳب اﻟوﻻﯾﺎت

ﻓﺿﺎءات ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف
طرقات
فضاءات نقل عمومي
مقرات ادارية
ساحات عامة
فضاءات عمل
فضاءات تربوية
فضاءات ادارية
فضاءات سكن
سجون واصالحيات
مقرات امنية
فضاءات قضائية
فضاءات دينية
فضاءات صحية
فضاءات ترفيهية
فضاءات احتفالية
فضاءات تجارية
فضاءات سياحية
فضاءات رياضية
فضاءات افرتاضية
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ﺧﺎﺗﻣﺔ
يف املحصلــة مــا يــزال االنتحــار ومحاولتــه شــكل احتجاجــي ضــد الــذات
وضــد املحيــط بــكل مــا ميثلــه مــن عنــف شــديد ضــد الــذات .وهــو يــأيت
أيضــا يف ســياق تــزداد فيــه حــدة العنــف جــراء التــأزم االقتصــادي
واالجتامعــي دليــل ذلــك ،كــام ذكرنــا يف التقريــر ،وجــود تحــركات
احتجاجيــة تنــدد بانتشــار العنــف والجرميــة وتطالــب بتعزيــز األمــن
وتحقيــق األمان للناس.
ويف انتظــار مــا ســتؤول اليــه التجاذبــات السياســية تبــدو أشــهر أوت
ِ
وســبتمرب وأكتوبــر التــي تتزامــن مــع العــودة املدرســية والجامعيــة
والسياســية مواعيــد ســاخنة مرتقبــة مــا مل يكــن يف حــوزة الحكومــة حلــول
ورحابــة صــدر للتفــاوض مــع املحتجــني ووضــع حلــول عمليــة قامئــة عــىل
تشــخيص واقعــي لالزمــات علــام وان املئــة يــوم عمــل االوىل لحكومــة
الفخفــاخ شــهدت تســجيل  1138تحــرك احتجاجــي مل تتفاعــل
معــه الحكومــة رغــم ان جــزء كبــري مــن هــذه االحتجاجــات تعلــق
باملطالبــة بتطبيق اتفاقيات ســابقة.
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